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Milé dámy a příznivci asociace,
o tom, že je tato doba nelehká a převratná jsme se už asi přesvědčili všichni.
Že není snadné kloubit práci s výukou našich dětí či vnoučat taktéž.
Proto jsme požádali o postřehy naše členky, které jsou majitelkami škol, aby se s námi
podělily o své myšlenky i zkušenosti:
Celý článek na webu byznysnoviny.cz

České podnikatelky a manažerky
nabízejí pomoc v krizi: asistují
starším, vyrábějí dezinfekci a šijí
roušky

Informace k možnosti uplatňovat po
státu náhradu škody kvůli opatřením
v souvislosti s koronavirem

Informace ZDE
Celý článek

Asociaci oslovilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
Připravují na příští rok dotační program pro podporu žen podnikatelek a tak jsme pro vás
připravily bleskovou anketu (10 otázek).
Naše výstupy jim pomohou finanční pomoc lépe adresovat a také budeme první, kdo se o
jeho spuštění dozví.
Prosím, podělte se s námi o vaše myšlenky a nápady, jak by vám tyto prostředky mohly co
nejlépe pomoci v rozvoji vašeho podnikání:

Vyplňte anketu ZDE

Poradenství Asociace rodinných firem

Nechceme vás zahltit, ale je důležité mít v této situaci přehled a být dobře informován.
Důležité právní informace, nápady a myšlenky si můžete přečíst zde:
Shrnutí podpůrných opatření v souvislosti s koronavirem

Co nás nezabije, to nás posílí!

Evidence škody dle krizového zákona

Více článků na webu ARF ZDE

Roušky od naší členky Marcely Vymyslické
Pro ty z vás, kdo máte zájem o stylovou roušku z dílny návrhářky Marcely Vymyslické.
Prosím, kontaktujte přímo Marcelu: tel. 727 896 391 (i WhatsApp) nebo:
info@marvadeluxe.cz
Roušku ušije i z hedvábí a pošle poštou!

Workshopy našich členek

Naše členky Radka Šušková a Taťána
Nepustilová nabízejí školení a zajímavé
workshopy pro ty z vás, které chcete toto
období využít ke svému dalšímu vzdělávání.
Tatána Nepustilová
Nabídka ZDE

Radka Šušková
Nabídka ZDE

Rady od psycholožky Evy Urbanové
A protože je v této době velmi důležité vaše
duševní i psychické zdraví, posíláme pár
krátkých rad od psycholožky Evy Urbanové
Článek ZDE

Udržte své zaměstnance zdravé speciální nabídka pro členky
ČMAPM

Nezapomínejte na pravidelný pohyb, který
nám vytváři endorfiny. To, že se dá cvičit i
doma, dokazují videolekce od Gymbee,
které jsou pro všechny členky ČMAPM
zdarma.
O vstupní kód požádejte přímo Petru
Mikulcovou

Nudíte se při současné karanténě?
Už nemusíte! Zkuste si bezplatný
online kurz programování

Kurz našeho partnera GreenFox Academy
pod názvem
#StayAtHome Coding Camp

INFORMACE O KURZU

petra@gymbee.cz
+420 721 609 002

Soutěž žena podnikatelka
Na závěr ještě posílám odkaz na soutěž pro ženy podnikatelky, které zavádějí inovace ve
svém podnikání a mohou získat odměnu až 100 000 EUR. To už za to stojí!
Prosím, posílejte mi své tipy, kdo z asociace či vašeho okolí by to mohl být.

Informace o soutěži zde

Kalendář akcí na rok 2020
Nejbližší termíny jsou orientační a budou upřesněny po ukončení současného nouzového stavu

5. 5. 2020
Křest knihy Popelka nebo podnikatelka - Brno

22. 09. 2020
25 let ČMAPM - konference v Senátu

15. - 16. 05. 2020
Klub česko-slovenských podnikatelek ve Valticích

Listopad:
WED, #Choose women

24. - 25. 05. 2020
Valná hromada ČMAPM v Petrovicích u Karviné

7. - 9. 11. 2020
Kongres FCEM v Istanbulu

Červen:
RK Brno - Klobouková párty
Křest knihy Popelka nebo podnikatelka

Prosinec:
RK Brno - Barborka párty

Září:
Obchodní mise Německo + Arménie v Praze

A proto, že jste soutěživé, prosím, posílejte své foto, jak fungujete s rouškami!
Budete inspirací pro ostatní!
Obsah tvoříme o vás a pro vás, proto uvítáme vaše myšlenky, podněty, návrhy i nabídky pro
zveřejnění v dalších vydáních našeho newsletteru.
Veškeré materiály nám zasíleje na náš e-mail
office@cmapm.cz
Moc děkuji a mějte dobré dny a pevné zdraví.
Vaše Prezidentka

Kateřina Haring

Sledujte nás na sociálních sítích!

www.cmapm.cz
o ce@cmapm.cz
Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, o.s.
Viniční 4049/235, 615 00 Brno – Židenice

Nechcete už odebírat naše e-maily? Odhlaste se zde.

